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1.

2.

3.

Hvilken litterær karakter, som
det er skrevet en rekke bøker
om, bor i St. Mary Mead?
Annifrid stilte i drakt med
langt skjørt og Agnetha i
bukser da Abba vant den
internasjonale Melodi Grand
Prix-finalen med Waterloo i
1974. Draktene hadde hver
sin fargetone (utover hvitt).
Hvilke fargetoner?

10. Hva kalles basisdruen man
bruker i kjente hvitviner
som chablis, montrachet
og meursault?
11. Han ble født 2. juli 1903 og
døde 17. januar 1991. Hvem?
12. Hvilken rockestjerne fra
1960- og tidlig 70-tall skal ha
sagt «On stage, I make love to
twentyfive thousand people
– then I go home alone»?
13. Hun ble partiet Høyres
første kvinnelige leder.
Hvem?

Det britiske slottet Highclere
Castle var i ferd med å
forfalle helt, men fikk en ny
vår i 2010, og har etter dette
hatt besøkstall som har pekt
oppover. Hvorfor?

14. Hvilke to sang «The Girl is
Mine» på begynnelsen av
1980-tallet?

4.

Hvilken sang av hvilken artist
starter slik: «Først når dørene
står åpne. Kan du velge å gå
forbi. Først når noen går i fra
deg. Kan du lære å slippe fri»

5.

Hvem var statsminister
i Norge før Gro Harlem
Brundtland overtok i 1981?

16. Rollefiguren hennes heter
Alex Forrest, og et av de
meste kjente filmsitatene fra
denne filmen fra 1987 var
«I’m not gonna be ignored,
Dan». Hvilken film, og hvem
er skuespilleren?

6.

7.

8.

9.

Johnny Weismuller, kjent
som den originale Tarzanskuespilleren, ble begravet i
1984. Etter hans eget ønske,
hva var det som ble avspilt tre
ganger i det kisten hans ble
senket i graven?
Hva betyr det latinske
uttrykket «Mea Culpa»?
Simon Flem Devold hadde
en spalte i Aftenposten som
var rettet mot barn og unge i
perioden 1984 til 2012.
Hva het denne?
Hvilken britisk krimhelt heter
Endeavour til fornavn?

23. Hun døde i Drammen kretsfengsel i 1977, der hun satt
fengslet og anklaget for å
være sovjetisk spion.
Hva het hun?
24. Hvilken fransk by som ligger
i Provence anses for å være
en av de viktigste byene for
fransk parfymeindustri?
25. Hvilken roman av
Sigrid Undset starter med
ordene «Jeg har vært min
mann utro»?

15. I hvilket slag døde
Olav Tryggvason?

17. For hvilket land er Justin
Trudeau statsminister?

SEND DITT SVAR TIL
18. Hva er en teleprompter?
19. Hvilket grunnstoff, som også
er det samme ordet mange
små barn tyr til når de ferdes
i trafikken, har atomnummer
35 og kjemisk symbol Br?
20. I hvilken norsk roman
fra 1996 blir vi kjent med
Idun Hov?
21. Hvilken urt er det som gir
bernaise-sausen sin særegne
smak?

redaksjonen@55pluss.no
innen 30. september og
bli med i trekningen av
Den underjordiske jernbanen
av Colson Whitehead
Riktige svar blir lagt ut på
www.55pluss.no
Vinner av Annes sommerquiz
i nr. 6 ble: Arnfinn Løfaldli
fra Rindalsskogen.
Ord som får voksne menn
til å gråte av Ole Torp
kommer i posten.

22. Hvilken organisasjon står
bak Fredrikkeprisen?
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